** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการบังคับภาษี

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
-------- ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
3. คำนิยาม :
:: กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน
ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย
ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563
การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด
ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน
4. วิธีการคำนวณ :
:: จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขต คูณ
100
การให้คะแนน
1. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน
2. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน
3. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน
4. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน
5. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน
5. เป้าหมาย : 100 (100)
: ผลงานที่ทำได้ = 50 (100)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีค้างชำระ จัดทำหนังสือเตือนค้างชำระ
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : เจ้าหน้าที่ดำเนินติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนฯที่ค้างชำระ
- เดือน มิถุนายน มีลูกหนี้มาชำระ 2,700 บาท คงเหลือภาษีค้างชำระ 19,754.29 บาท
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -เจ้าหน้าที่ดำเนินจัดเก็บหนี้ค้างตั้งแต่ ต.ค. 2562 - สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 285,085.96 บาท จากหนี้ค้างทั้งหมด
295,110.25 บาท คงเหลือหนี้ค้างชำระ 10,024.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายต้องชำระภาษีภายในเดือนเม.ย.2563 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือเดือนด่วนที่สุด ที่
มท 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีจากภายในเดือนเม.ย. 2563 เป็นเดือน ส.ค. 2563
ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีประกาศขยายระยะเวลาในการชำระภาษี จากเดือน ส.ค. 2563 เป็นภายในเดือน ต.ค. 2563
ทำให้การดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1.เจ้าหน้าที่ดำเนินจัดเก็บหนี้ค้างชำระตั้งแต่ ต.ค. 2562 - กันยายน 2563 เงินต้นพร้อมค่าปรับเป็นเงิน 286,449.96 บาท
จากหนี้ค้างทั้งหมด 295,110.25 บาท คงเหลือหนี้ค้างชำระเป็นเงินต้น 10,360.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.49
2.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ได้มีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีจากภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมากรุงเทพมหานครได้ประกาศ
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563
ทำให้การดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้,ลูกหนี้ภาษี
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: 1. ความไม่พร้อมของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น กฎหมายรองพึงมีประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
และแนวทางในการดำเนินการยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
2. การขยายระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตามกฎหมายต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563
เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศให้ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ให้ขยายระยะเวลาในการชำระภาษีออกไปเป็นภายในเดือน ตุลาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10.2
ร้อยละของการบังคับภาษีได้--1. ความไม่พร้อมของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น กฎหมายรองพึงมีประกาศเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2563 และแนวทางในการดำเนินการยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
2. การขยายระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตามกฎหมายต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563
เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศให้ขยายระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ให้ขยายระยะเวลาในการชำระภาษีออกไปเป็นภายในเดือน ตุลาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10.2
ร้อยละของการบังคับภาษีได้
3. โปรแกรมยังไม่สามารถที่จะเช็คว่าประชาชนชำระภาษีหรือยัง
เจ้าหน้าที่ต้องเช็คจากข้อมูลใบเสร็จจากฝ่ายการคลังและกองการเงินถึงจะทราบว่ามีรายไหนที่ชำระภาษีแล้ว
หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว7475 ลว. 11 ธันวาคม 2562
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 การชำระภาษีจากภายในเดือน เมษายน
2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563
2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือน สิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือน ตุลาคม 2563
3. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 มกราคม 2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137
ตอนที่ 5 ก ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: โครงการ รายงานผลการดำเนินการ
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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